
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

3 أبري  ب1 ٣

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪أخر إغالق الرشكة

مصرف اإلنماء

السعودية للصناعات األساسية - سابك

صندوق الجزيرة موطن ريت - الجزيرة ريت

صندوق الرياض ريت - الرياض ريت

بنك الجزيرة

المصدر: تداول

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

مؤشر السوق الرئيسي

مؤشر السوق الموازية - نمو

الطاقة

المواد األساسية

السلع الرأسمالية

الخدمات التجارية والمهنية

النق 

السلع طويلة األج 

الخدمات االستهالكية

اإلعالم

التجزئة

تجزئة األغذية

إنتاج األغذية

الرعاية الصحية

األدوية

البنوك

االستثمار و التموي 

التأمين

االتصاالت 

المرافق العامة

الصناديق العقارية المتداولة

إدارة و تطوير العقارات
المصدر: بلومبرغ، تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

صندوق الجزيرة موطن ريت - الجزيرة ريت

صندوق الرياض ريت - الرياض ريت

جازان للتنمية - جازادكو

إتحاد مصانع - أسالك

كيان السعودية للبتروكيماويات

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

السعودية لإلستثمار الصناعي - مجموعة السعودية

البنك السعودي البريطاني - ساب

األسمدة العربية السعودية - سافكو

أسواق عبدالله العثيم

السعودية العالمية للبتروكيماويات - سبكيم العالمية

المصدر: تداول

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

التاريخ املقرتح الرشكة

3 أبري  ب1 ٣السعودية للنق  واإلستثمار - مبرد

4 أبري  ب1 ٣جازان للتنمية - جازادكو

5 أبري  ب1 ٣العربية السعودية للتأمين - سايكو

5 أبري  ب1 ٣الوطنية للتنمية الزراعية - نادك

5 أبري  ب1 ٣الرياض للتعمير

6 أبري  ب1 ٣العقارية السعودية

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث األسعار كما في 3 أبري  ب1 ٣

١١:٠٠
صباحاً

١٠:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٦,٩٧٠

٦,٩٩٠

٧,٠١٠

٧,٠٣٠

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم األحد بنسبة ٣. % ليغلق عند  6.99 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق

الموازية - نمو بنسبة  .٣% ليغلق عند 16 .5 نقطة، بلغت القيمة اإلجمالية للتداول  .3 مليار ر.س. )بلغ 

متوسط القيمة اإلجمالية للتداول آلخر ثالثين يوما 3.3 مليار ر.س.(. استحوذت أسهم الشركات الخمس 

األكثر تداوال بحسب القيمة على 4.ب3% من إجمالي قيمة التداول اليومي.

y  تراجع ك  من قطاعي البنوك والمواد األساسية بمعدالت بلغت 5. % و1. % على التوالي، في حين انهى

أداءا  األفض   العقاري  االستثمار  تداول صناديق  أداء مؤشر  كان  الجلسة حول مستواه،  االتصاالت  قطاع 

بارتفاع ب.8%. كانت أسهم ك  من صندوق الجزيرة موطن ريت )ALJAZIRA AB/4331( وصندوق 

 )GIZACO AB/6 9 ( وشركة جازان للتنمية - جازادكو )RIYAD REIT AB/433 ( الرياض ريت

األكثر ارتفاعا.

y  قد تكون االندماجات واالستحواذات أحد ،)HCC AB/3  1(  وفقا للرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائ

الخيارات الممكنة مستقبال لقطاع األسمنت السعودي بعد التوقعات بتراجع األرباح هذا العام بسبب تراجع 

الطلب وزيادة العرض. )المصدر: موقع أرقام(

y  عند السعودية  العربية  للمملكة  االئتماني  التصنيف  موديز  لوكالة  التابعة  االستثمار  أكدت وحدة خدمات 

A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بدعم من قوة المركز المالي للمملكة ووجود احتياطيات كبيرة من 

النفط والغاز القابلة لالستخراج بتكلفة منخفضة إلى جانب االحتياطيات السائلة الكبيرة من النقد األجنبي. 

)المصدر: جلف بيس(

y  وفقاً لرئيس مجلس إدارة برنامج تنمية التجمعات الصناعية الوطني، تخطط السلطات السعودية لتقديم

تعليمات جديدة مث  تكليف شركات الصناعات البتروكيماوية بتصنيع جزء من المواد الخام المستخدمة 

لديها محلياً وذلك بهدف تشجيع شركات الصناعات البتروكيماوية الرئيسية توزيع مصادر المنتجات محليا 

إما من خالل تصنيعها أو من خالل بيعها للمصانع الصغيرة في المملكة. )المصدر: موقع أرقام(

y  ألصحاب الفنادق والمطاعم في المملكة العربية )KS 066570( ستوفر شركة إل جي إلكترونيكس

السعودية استخدام حصري البتكاراتها التقنية التي تستهدف المستقب  لمنح تجربة فريدة من خالل 

الضيافة الرقمية، حيث ستعرض إل جي سلسلتها الجديدة من المنتجات الرائدة في معرض الفنادق 

المتحدة.  الناغي  شركة  مع  باالشتراك  األسبوع،  هذا  السعودية  العربية  المملكة  في  سيقام  الذي 

)المصدر: ترايد أرابيا(

y  ،رسميا التشغي  التجاري لفندق هيلتون جب  عمر )JOMAR AB/4٣5 ( بدأت شركة جب  عمر للتطوير

وفقا لبيان للشركة. )المصدر: موقع مباشر(

y  إيقاف تم  تداول،  موقع  في   )SIIG AB/٣٣5 ( الصناعي  لإلستثمار  السعودية  المجموعة  لبيان  وفقا 

المجدولة  الصيانة  أعمال  لتنفيذ  السعودية )SCP( لمدة 35 يوم  التشغي  في مشروع فيليبس شيفرون 

اعتبارا من تاريخ 1 أبري . )المصدر: موقع أرقام(
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تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ٣ من 3

3 أبري  ب1 ٣

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( أمريكا

)SDAQأمريكا )غ/م

)FTSE 100(  المملكة المتحدة

)DAX( ألمانيا

)CAC 40( فرنسا

)MICEX( روسيا

)Nikkei( اليابان

)HSI( هونج كونج

)KOSPI( كوريا الجنوبية

)SHCOMP( الصين

)NIFTY( الهند

)IBOV(  البرازي

)BIST 100( تركيا

)EGX30( مصر

)MSCI( األسواق الناشئة
)MSCI( عالمي

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

خام برنت )دوالر أمريكي/ برمي (
الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(
البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
النحاس ) دوالر أمريكي / طن(
الزنك )دوالر أمريكي / طن(

الرصاص )دوالر أمريكي / طن(
القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(
السكر )دوالر أمريكي / رط (

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( دبي

)ADX( أبوظبي

)KSE( الكويت

)QE( قطر

)MSM( عمان

)BSE( البحرين

داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ

التغري اليومي ٪أخر إغالق الدولة
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

البحرين

y  يصدر اليوم بيانات مؤشر معهد إدارة التوريدات األمريكي لقطاع التصنيع لشهر مارس ب1 ٣ )البيانات

السابقة: ب.ب5؛ متوسط التوقعات: 1.ب5(. )المصدر: إكونوداي(

y  يصدر يوم األربعاء الموافق 5 أبري  ب1 ٣ تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة األمريكي للتغير األسبوعي

في مخزون النفط الخام لألسبوع المنتهي في 31 مارس )البيانات السابقة: 9.  مليون برمي (. )المصدر: 

إكونوداي(

y  تصدر يوم الخميس الموافق 6 أبري  ب1 ٣ مطالبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي في

1 أبري  )البيانات السابقة: ٣58 ألف(. )المصدر: إكونوداي(

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y .كانت األسواق العالمية مغلقة يوم األحد

y  افتتحت األسواق األسيوية جلستها اليوم االثنين في المنطقة الخضراء، حيث كان سوق الصين مغلق بينما

ارتفع سوق اليابان بمعدل ٣. %، وارتفعت ك  من أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج بمعدل 3. % لك  

منهما، في حين ارتفع سوق الهند بنسبة 3. % في بداية التعام .

y  % .3 بنسبة دبي  ارتفع سوق  متباينة، حيث  نتائج  على  األحد  ليوم  الخليجية جلستها  األسواق  اختتمت 

وارتفع سوق أبوظبي بمعدل1. %، وأغلق سوق الكويت على انخفاض بنسبة 1. % بينما ارتفع سوق قطر 

بنسبة 1. %، في حين تراجعت ك  من أسواق عمان والبحرين بمعدالت بلغت ٣. % وب. % على التوالي.

y  صرح ولي عهد دبي عن بلوغ االستثمارات األجنبية المباشرة في دبي إلى مبلغ ٣5.5 مليار د.إ. )6.9 مليار

دوالر أمريكي( في العام 16 ٣. )المصدر: جلف بيس(

y  ،تستعد الكويت لنمو قوي على الرغم من انخفاض أسعار النفط ،)BNC( وفقا لشركة بي إن سي نتووركس

وذلك لوجود مشاريع إنشاء قائمة بقيمة تقارب ٣34 مليار دوالر أمريكي )1.6ب مليار د.ك.( وما يقارب 34 

مليار دوالر أمريكي )4. 1 مليار د.ك.( دخلت مراح  التطوير أو التصميم. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  )( عقد بقيمة   5 مليون د.إ. )163 مليون دوالر أمريكيALDAR UH( العقارية الدار  منحت شركة 

لشركة غنتوت للمقاوالت العامة، وذلك لتطوير ملعب الغولف والواجهة البحرية من مشروع ميان لإلسكان 

الفاخر في جزيرة ياس. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  الكيماويات لصناعة  القرين  شركة  استحوذت   ،)KAMCO KK( لالستثمار  كامكو  شركة  إلعالن  وفقا 

البترولية )ALQURAIN KK( على حصة تبلغ 5. ٣% في الشركة الوطنية للخدمات البترولية - نابيسكو 

)NAPESCO KK(، حيث كانت شركة كامكو مستشار لعملية االستحواذ. )المصدر: موقع مباشر(

y  بتقديم تسهيالت رهن عقاري )DAMAC UH( قام قسم الرهن العقاري في شركة داماك للتطوير العقاري

بقيمة   6 مليون د.إ. )164 مليون دوالر أمريكي( لتمكين بيع المئات من الوحدات السكنية في أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. )المصدر: أريبيان بزنس(

y  والصحية الكهربائية  األعمال  لتنفيذ  عقد  على   )H&G( اإلمارات  في  جليتشز  أند  هيتشز  شركة  حصلت 

والصيانة لمبنى برج كيان في منطقة مارينا دبي الذي تديره شركة كيان كوميونيتي التابعة لمجموعة كيان. 

)المصدر: موقع مباشر(

y  على أكبر مستودع )KAMCO KK( استحوذت شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول - كامكو

توزيع في المملكة المتحدة تستخدمه شركة أمازون للتجزئة اإللكترونية )AMZN US(، مقاب  مبلغ يقارب 

65.1 مليون دوالر أمريكي )19.9 مليون د.ك.(. وفقا إلكالن كامكو، فإن هذا العقار مؤجر لشركة أمازون 

على أن تتحم  أمازون جميع تكاليف المستودعات مقاب  صافي إيجار لكامكو في العقد لمدة 15 عاما 

تنتهي في أكتوبر 31 ٣. )المصدر: موقع مباشر(

y  تم إطالق اسم بنك أبوظبي األول على الكيان المصرفي الجديد الناتج عن اندماج بنك الخليج األول وبنك أبو

ظبي الوطني )NBAD UH(. )المصدر: موقع أرقام(

y  لم تتوص  الشركة بعد إلى قرار نهائي ،)GFH BI( وفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف أتش المالية

 .)SHUAA UH( كابيتال  شعاع  شركة  اإلماراتية،  المالية  الخدمات  شركة  مع  بإندماجها  يتعلق  فيما 

)المصدر: موقع مباشر(

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: 1. تحديث األسعار كما في 3 أبري  ب1 ٣
٣. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    
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تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 3 من 3

3 أبري  ب1 ٣

معلومات االتصال

إدارة األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

8   1٣5 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.
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